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Merokok dilarang di tempat makan di luar ruang di Australia 
Barat 

 
Seseorang dilarang merokok di tempat makan luar ruangan kecuali tempat mana orang tersebut 

merokok disebut zona merokok.  
 

Sebuat tempat makan luar ruangan adalah tempat umum atau sebagian tempat umum:   
 

yang disediakan, atas dasar komersial, sebagai daerah di mana makanan atau minuman dapat 
dikonsumsi oleh orang yang duduk di meja; dan 

 

yang bukan tempat umum tertutup. 
 

Larangan merokok berlaku di tempat makan di luar ruangan, di mana orang makan dan atau minum sambil 
duduk di meja, misalnya  restoran, kafe, deli, warung makan siang  dan tempat penjualan makanan lainnya. 
 

Tempat yang berlicensi minuman keras 
 

Orang yang bertanggung jawab (Pemilik/Penghuni) dari sebuah tempat minuman keras berlisensi 

yang bukan subjet dari lisensi restoran dapat mengalokasikan zona merokok sampai 50% dari 

semua daerah makan di luar ruangan, asalkan daerah itu bukan “tempat umum tertutrup” 
 

Sebuah zona merokok merupakan daerah di dalam tempat minuman keras berlisensi yang: 
 

tidak terdapat di tempat di premis mana lisensi restoran berlaku 

merupakan daerah makan luar ruangan di premis, dan 

merupakan daerah yang tidak melebihi 50% dari seluruh daerh makan luar ruangan. 
 

Langkah-langkah yang memadai harus diambil untuk memastikan bahwa zona merokok dan zona 

bebas rokok selalu dilukiskan dengan jelas. Hal ini untuk memastikan baqhwa batas antara zona 

diidentifikasi dengan jelas kepada orang dalam setiap zona. 
 

Pemilik/Penghuni dari tempat berlisensi dianjurkan agar mengurangi potensi paparan asap 

tembakau pada para langganan mereka, dan merokok di tempat mereka secara umum, termasuk 

daerah makan luar ruangan, dan mereka dapat memilih untuk melarang merokok di premis 

berlisensi mereka seluruhnya. 

Tanda-tanda di tempat berlisensi minuman keras 
 

Semua daerah bebas rokok harus ditunjukkan dengan papan tanda-tanda dengan menggunakan 

jumlah tanda yang cukup banyak dan yang diletakkan di lokasi yang bisa dilihat dengan jelas oleh 

orang di pintu masuk umum ke daerah tersebut , dan di dalam daerah tersebut. 
 

Papan tanda “Bebas Merokok” atau “Dilarang Merokok, atau tanda-tanda yang mengunakan 

symbol bebas rokok, harus ditampilkan seperti dijelaskan di atas.. 
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Departemen Kesehatan akan memberikan papan tanda-tanda yang cocok untuk membantu bisnis 

dan Pemerintah Daerah dalam usaha berkomunikasi pembatasan ini. 

 

Staf di premis berlisensi minuman keras  
 

Staf di sebuah premis berlisensi minuman keras tidak boleh dipaksa untuk memberikan 
layanan di zona merokok, dan tidak dapat diberhentikan karena menolak untuk melakukanya.  

Penegakan 
 

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hal-hal tentang 
merokok di tempat makan luar ruangan. 

 

                Undang-undang baru memungkinkan Dewan Lokal untuk menunjuk Petugas Kesehatan Lingkungan atau    
                petugas tambahan, misalnya Rangers, untuk membantu dengan penegakan hukum. 

 

Penting ditekankan bahwa ada tingkat dukungan public yang sangat tinggi untuk undang-undang ini dan 

berdasarkan pengalaman masa lalu kami berharap bahwa sebagian besar masyarakat Australia Barat akan 

mematuhinya. 
 

Hukuman 
Jika pelanggaran merokok dilakukan di daerah makan luar ruangan maka hukuman yang berikut dapat 

dikenakan pada orang yang melanggar. 
 

                 Denda maksimum yang dikenakan pengadilan  $1000 
 

                Pemberitahuan pelanggaran setempat   $200 
 

Tanggungjawab Pemilik/Penguhuni  
 

Pemilik/Penghuni juga melakukan pelanggaran undang-undang jika seseorang melakukan 

pelanggaran merokok di daerah makan luar ruangan. Untuk memiliki pertahanan terhadap 

tuduhan ini Pemilik/Penghuni harus membuktikan:  
 

mereka tidak menyadari pelanggaran tersebut dilakukan, atau 
 

jika sadar akan pelanggaran, telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah orang itu dari 
merokok. 

 
The Langkah-langkah yang wajar yang harus diambil oleh Pemilik/Penghuni termasuk: 

 
memberitahu orang itu bahwa mereka sedang melanggar undang-undang 

 
kemudian minta agar mereka berhenti merokok di daerah itu, memadamkan  and membuang rokok 

 
jika orang itu tidak mematuhi permintaan tersebut maka pemilikh harus minta agar orang itu ke 

luar dari daerah makan luar ruangan itu sampai waktunya mereka selesai merokok.  
 

For more information contact the Tobacco Control Branch: 

Telephone: 1300 784 892 

Email: tcb@health.wa.gov.au 
 

Disclaimer: 
The information contained in this factsheet has been produced as a guide only.  
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation, 
visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 


